Fredriksten festning og Rød Herregård
onsdag 7. juni 2017
Vestre Aker Historielag inviterer til dagstur til Halden
med besøk på historisk interessante Fredriksten
festning og Rød Herregård.
Begge steder er det omvisning med guide og lunsjen inntas på Rød
Herregård (herregårdskafeen).
Reisen går med buss fra Slemdal og Smestad.
Turen koster kr. 600.- pr person. Dette inkluderer omvisning på
Fredriksten og lunsj på Rød Herregård, samt buss tur/retur.
Det er begrenset deltakerantall (50) på grunn av buss og
lunsjkapasitet på Rød.
Det lønner seg derfor å være rask med påmeldingen.
Påmelding til: Seyna Sønnichsen, telefon: 900 66 583 eller
e-post: seyns@online.no eller til Bjørn Christophersen,
telefon 22 14 23 50, eller e-post
bjorn.christophersen@medisin.uio.no, innen 1. juni.
Innbetaling til konto nr. 974 35 540 (NB! Beløpet innbetales når
plass er bekreftet og betalingen merkes med
navn på deltaker(e) og «Halden»).
Fremmøte onsdag 7. juni: Bussen går kl 08.50 fra Slemdal
(Villsvinet) og kl 09.00 fra Smestad (bensinstasjonen).
Tilbake i Oslo ca. kl 17.00.

Velkommen!
Clemens Saers
leder VAH

1

Slik det hele begynte – et møte med
Øyvind Gaukstad
Tekst: Wenche Undrum
Foto: Privat

Wenche Undrum har hatt gleden
av et mangeårig samarbeid med
Øyvind Gaukstad, og de to utgjør
i dag Vestre Aker Historielags
valgkomité sammen med Liv Johannson. Han er fortsatt en viktig
ressurs for laget, og artikkelforfatteren lar oss her bli bedre kjent
med Øyvind og hans mangeårige
innsats for Vinderen Historielag nå Vestre Aker Historielag.

Øyvind

Gaukstad var den første
lederen av Vinderen Historielag, i
fem år fra 1992 til 1997. Nedslagsfeltet for dette laget ble naturlig nok
området fra Frøen til Frognerseteren.
Øyvind ble født i 1936 på Kongsvinger. Etter fullført eksamen artium
kom han til Oslo, og tok stud. fag.
på Otto Treiders Handelsskole. Der
fikk han handelsbrev som hans far
mente ville gi gode muligheter for
jobb senere.
Og jobbtilbud fikk han med en
gang, men Øyvind selv ville det
annerledes. Han begynte på Universitetet i Oslo med studier i filologiske
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Øyvind i sommerferiemodus på
Sørlandet ca. år 2000.

fag, som fransk, historie og norsk
hovedfag. Vi skjønner derfor at
hans interesse for historie går langt
tilbake. Denne historieinteressen
og hans entusiasme, nysgjerrighet
og stadige søken etter ny viten, er
kommet historielaget til gode gjennom alle år.
Øyvind giftet seg med sin Kari, og
fikk to barn. Han fikk jobb som lektor
i Skien der familien bodde i fem år.
I løpet av disse årene var han svært
aktiv, og tilrettela blant annet en lang
rekke kurs og studietilbud i
lokalmiljøet. Alt dette, og i tillegg
hans gode evner som formidler,

Øyvind på Børgefjell sommern 1972.

gjorde ham til en meget verdsatt og
populær lærer.

Tilbake til
lærergjerningen

Med all den virketrangen han hadde,
bar ferden tilbake til Oslo og Hegdehaugen gymnas i 1973, før han i 1975
begynte på Pedagogisk Senter med
særlig ansvar for gjennomføring av
ny struktur i videregående skoler i
Oslo. Stillingen ga rikelig anledning
til faglig-pedagogisk utviklingsarbeid, tilrettelegging og ledelse av

kurs og seminarer. Men i 1980 hadde
han fått nok av møtevirksomhet og
administrasjon. Han ville tilbake
til lærervirksomheten og kontakten
med elevene. Han begynte på Ris
videregående skole der han ble undervisningsinspektør med ansvar for
mye av den daglige driften. Da Ris
ble nedlagt i 1989/1990, søkte han
seg over til Persbråten videregående
skole der han ble til han gikk av med
pensjon i 2003.
Det viktigste en lærer har er jo
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Styret i Vinderen historielag i 1997. 1.rekke fra venstre: Anne Lise Fossum, Finn
Holden, Ole Krohn, Siri Ytrehus, Arild Holland. 2.rekke fra venstre: Per Henrik
Bache, Anne Wenche Ore, Øyvind Gaukstad og Evelyn Borchsennius. Dette var
det femte og siste året Øyvind var leder av historielaget.

elevene. Her er hva en av elevene
kan fortelle om sin gamle lærer:
Bente Engelhardtsen Widding hadde
Øyvind Gaukstad som lærer i samfunnsfag. En dag skulle de ha om det
norske rettssystemet. Klasserommet
ble ommøblert til rettssal, med dommere, påtalemyndighet, forsvarer,
tiltalte, vitner og naturligvis et «offer». Det offeret var Bente. Hun
syntes det var svært lærerikt, og hun
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lærte mye om hvordan rettssystemet
virker. I tillegg lærte hun noe om sin
lærer. Han skulle lære elevene sine
et fag, men han var veldig opptatt
av at Bente ikke tok det personlig,
og forsikret seg flere ganger om hun
var komfortabel i rollen som offer.
Hun husker historien den dag i dag
som et fint minne om det hun lærte,
og om en lærer som tok vare på
elevene sine.

Tre lektorer fant
hverandre

Det virker som det var mange som
fikk glede av hans kunnskaper og
hans søken etter nye utfordringer.
I flere år arrangerte han klasseturer
til utlandet, og i særlig grad var det
Frankrike som var målet for turene.
På Persbråten fikk han ansvar for
det som var skolens internasjonale
engasjement, tilknyttet Erasmusprogrammet, som var et utvekslingsprogram for studenter innen
EU- og EØS-området. Skolen hadde
i 1990- årene blant annet studenter
fra Tyskland, Spania og Storbritannia som deltok i undervisningen.
Som ansvarlig lærer fikk Øyvind
også anledning til å besøke skoler
i utlandet. Interessen for kultur og
historie i utlandet dreiet gradvis over
til sterkere interesse for historie i eget
nærmiljø. Og det var slik det hele
startet med stiftelsen av et historielag
i Vestre Aker.
På Persbråten var det tre lektorer med
historie i fagkretsen, Finn Holden,
Jan Høgh og Øyvind Gaukstad.
Disse tre ble enige om å respondere
på et utspill fra Per Henrik Bache
på Vinderen. Ønsket var å få til et
historielag i bydelen.
Idéen var sådd og det førte raskt til
handling. I 1991 ble det nedsatt et
interimsstyre bestående av Per Henrik Bache, Trond Gabrielsen, Øyvind

Gaukstad, Finn Holden, Jan Høeg og
Sigrid Solberg. Allerede året etter –
23. mars 1992 – ble det arrangert et
møte på Holmenkollen restaurant.
Interessen var meget stor fra første
stund. I alt 100 mennesker deltok på
stiftelsesmøtet.
Øyvind var helt fra starten av opptatt av struktur og mål for historielaget, og han sørget for fordeling av
arbeidsoppgaver til medlemmene
av styret. Av egen erfaring kan jeg
tilføye at slik er det fremdeles. En
godt sammensveiset gjeng som
med stor innsats har ført tradisjonen
videre med formidling og kunnskap
om nærmiljøet.
I vedtektene til historielaget står det
i § 1:
«Historielaget har til formål å vekke
interesse og skape forståelse for
bydelens historie. Det vil bli arrangert møter, ekskursjoner som kan
gi økt kunnskap om bydelen, utgi
kalendre, bydelsbok, medlemsblad
eller andre historiske skrifter. Laget
vil arbeide for vern og merking av
fornminner og alle slags kulturminner i bydelen vår og særlig stimulere
til innsamling av barndomsminner
og gamle bilder.»

Gave til Holmenkollen
kapell
Øyvinds interesse for historie og
nærmiljø er like sterk i dag som da
han var med på å starte historielaget
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i 1992. Det nedenstående vitner om
en slik interesse for lokalhistorie:
I 2016 ble de to vennene Erik Hoff
og Øyvind Gaukstad 80 år. En
anselig alder med andre ord! Den
9. februar i år feiret de en forsinket
fødselsdag. De hadde bak seg et langt
vennskap, helt tilbake til begynnelsen av 1960-årene. Begge hadde
en sterk interesse for friluftsliv og
gjennom alle år har det blitt en lang
rekke turer i inn- og utland, og de har
besøkt svært mange av Den norske
turistforenings hytter. Det førte til at
de i 2016 fikk DNTs gullnøkkel som
gir adgang til foreningens mange
selvbetjeningshytter i Norge. Disse
to glade turvennene ønsket å feire
dagen litt spesielt.
En fest med gode venner ville de
gjerne ha, men presanger var det ikke
snakk om. Men presang ble det, en
gave til Holmenkollen kapell. Festen
ble arrangert som en konsert med
bespisning i kapellets underetasje.
Både sogneprest og menighetsråd
var kontaktet på forhånd, og de gav
uttrykk for at de satte stor pris på
initiativet. Gaven skulle selvfølgelig
være preget av turvennenes store
interesse for kapellets historie, og
sammen med gjestenes pengebidrag
ble det mulig å få til det.
Når man går inn i kapellet, vil man
på venstre side i våpenhuset se
en plate med inskripsjon. Denne

6

inskripsjonen er en gratulasjon fra
dem som sørget for at kapellet ble
gjenoppbygget etter brannen i 1992.
Under står navnene på dem som var
sentrale i byggeprosessen, blant annet arkitekt Arne Sødal og treskjærer
Ottar Romtveit. På høyre side i
det samme rommet er det nå kommet opp en tilsvarende treplate. På
denne står det tre sentrale datoer fra
kapellets historie. Teksten er skåret
ut av ovennevnte treskjærer, som i
1990-årene laget de flotte ornamentene i det nye kapellet. På platen er
det skåret ut tre setninger:
- 24. september 1913 ble Holmenkollen kapell høytidelig innviet
- 24. august 1992 brant kapellet ned
til grunnen
- 3. mars 1996 ble det gjenoppbygde
kapellet innviet

Noen minner

Fra sin tid i historielaget husker Øyvind mye. Her har han plukket ut tre
minner han gjerne forteller:
En gang i 1990-årene var vi oppe
ved Kragstøtten (veidirektør Hans
H. Krag ). Historielaget arrangerte en
tur i området. Tidligere veidirektør
Eskild Jensen var med på turen. Han
registrerte at tollekniven på støtten
var stjålet og bare en liten del hang
igjen. Krag hadde alltid tollekniven
med seg. Den var derfor et viktig attributt knyttet til hans person. Der og
da ble det bestemt at veimyndighe-

Pyreneene en sommerdag i 2005 med utsikt mot Frankrike. Her er det godt å være.

tene skulle påkoste en ny tollekniv
og samtidig lage en ekstra. Den
saken tar jeg, sa Jensen. Og slik ble
det. Men noe senere var kniven igjen
ødelagt. Antagelig noen turister som
har ønsket et minne fra utsiktsstedet,
ble den gjengse oppfatningen.
Historielaget hadde omvisning i
Hansenbyen (oppkalt etter byggmester Jacob Hansen ), altså området omkring Steinerud/ Vinderen.
Jeg var ikke med, men senere fikk
jeg vite at de historieinteresserte
medlemmene fant ut at mitt hus i
Haakon den godes vei var svært godt

vedlikeholdt med de gamle klassiske
stilelementene. Skal si jeg ble stolt
over å få en slik attest.
Vi holdt på med den gamle smia fra
Gaustad gård midt på 90-tallet. Vi
skrapte, pusset og malte. Jeg tror
vi holdt på i to år. Arbeidet gav oss
mye ekstra arbeid, men også mye
glede. Smia ble brukt til noen møter.
Bl. a. husker jeg et møte der jeg
intervjuet gamle Osrønningen fra
plassen Løkka inne ved Sognsvann.
Det kjentes veldig riktig å ha akkurat det møtet i smia. Og så fikk vi
heldigvis reddet den gamle smia fra
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å lide samme skjebne som de andre
husene på Gaustad gård. Alt forsvant
jo fordi det skulle ryddes plass til det
nye Rikshospitalet.

Stor aktivitet

Men tilbake til de første fem årene
Øyvind Gaukstad var leder. Det ble
gitt ut fire medlemsblad i året, med
historier om steder, personer og
dagligliv i bydelen. Flere medlemmer kom med takket være innsatsen
til de seks grunnleggerne. I årene
siden har medlemstallet økt jevnt og
trutt. Bladet har hatt mange artikler
med stoff om Marka, skoler, sport,
friluftsliv, gamle barndomsminner, gårdene omkring i bydelen og
intervjuer med kjente personer fra
nærmiljøet.
Det er blitt arrangert medlemsvandringer flere steder i nærmiljøet,
omvisning på Skimuseet, Oslo Bymuseum, Gaustad Sykehus og mye
mer. På ett av årsmøtene kom det
150 medlemmer for å høre på Gunnar Sønsteby snakke om den siste
verdenskrigen.
Historielaget bidro også i Oslo Byes
Vels arbeid med å plukke ut 10 steder
i bydelen som skulle merkes med blå
ovale kulturminneskilt. For å utvikle
laget videre har det vært jobbet med
å skaffe arkiv og lagermuligheter, et
møtested for medlemmer rett og slett,
men av økonomiske grunner har det
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ikke vært mulig å gjennomføre det.
Drømmen har vært å kunne bruke
en av husmannsplassene i bydelen,
nemlig Hagan eller Holtet til et slikt
formål.
Vinderen historielag har utviklet seg
godt gjennom årene og fått mange
nye medlemmer. I noen år hadde
laget godt over 1000 medlemmer
og var dermed ett av Norges største
lokale historielag. Den 1. januar
2004 ble Vinderen bydel slått sammen med Røa. På årsmøtet 11. april
2016 ble det vedtatt å følge med i
utviklingen, og laget endret navn til
Vestre Aker Historielag.

Takk!

En stor takk til deg, Øyvind, for å ha
vært med på stiftelsen av Vinderen
Historielag. Som leder av valgkomitéen er du fortsatt engasjert i
historielagets utvikling. Et godt sammensatt styre er krumtappen i videre
utvikling. Du er en inspirerende og
entusiastisk person å jobbe sammen
med. Du har kunnskaper om så mye,
interesse for nærmiljøet, og en meget
god evne til å skape sosial kontakt.

Stolpejakten er i gang igjen
Tekst: Hanne Groth

Bydel Vestre Aker v/Ragnhild R. Lorentzen, med bistand fra Heming
Orientering og de lokale historielagene, har funnet 60 nye steder å
plassere stolpene, merket blått, grønt, rødt og svart etter hvor vanskelige de er å finne. Anders Flågen og Dagrun Melkild i Heming
Orientering har sørget for utplasseringen, og denne gangen omfatter
postene også Sørkedalen.
Kart over området med avmerking av postene er tilgjengelig hos
Vinderen Sport, Vinderen Seniorsenter, Anton Sport på Røa, Røa
bibliotek, Heming og Bydelsadministrasjonen Vestre Aker.
Startskuddet gikk mandag 15. mai og avslutning med premieutdeling
til de ivrigste blir hos Anton Sport lørdag 11. november. I fjor ble det
registrert 1483 deltakere. Håpet er å få med enda flere i år.
Se forøvring på nettet: https://stolpejakten.no/konseptet
God jakt!

Heftyevillaen på Frognerseteren. Gammelt stikk fra ca. 1870.
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Finn Varde Jespersen (1914 – 1944)
Tekst: Hanne Groth
Foto: Privat

Finn Varde Jespersen, sønn av
Per Mathias Jespersen (OL-gull
i turn) og Anna, f. Johnsen, ble
født i Kristiania 4. april 1914.
Han og søsteren Liv Turid vokste
opp på Voksenlia og var begge
ivrige medlemmer av Heming.
Finn Varde Jespersen døde i
flystyrt under invasjonen i Normandie, 6. juni 1944.

På 1930-tallet var Finn en aktiv og
allsidig idrettsmann, skiinstruktør i
Skiklubben Sport, ble nr. 4 i hopprennet i student VM-i 1937 og var
med i Birkebeinerrennet i 1940.
Men først og fremst
utmerket han seg som
orienteringsløper og
var en pådriver i å
rekruttere den yngre
garde til sporten.
Takket være ham ble
Heming et fryktet
navn i orienteringskretser. Han ble regnet
blant Norges fem
beste orienteringsløpere, var på landslaget
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Omslaget på dagboken: Finn Varde
Jespersen i sivil.

og bylaget og vant utallige premier,
både for lagene og individuelt. På
gjennomreise i Finland i 1940, på
vei til Little Norway i Canada, vant
han som første nordmann over sine
finske konkurrenter i flere løp.
Finn Varde Jespersen tok realartium på Ris skole i 1932 og studerte senere bygningsingeniørfag i
Dresden. I 1937 avbrøt han studiene, kom hjem til Norge og gikk
ett år på Otto Treiders handelskole.
Fra 1937 til krigsutbruddet var han
ansatt i elektronikkselskapet Phillips.

lese utførlig i Finn Varde Jespersens dagbok: ”9. april kommer
jeg aldri til å glemme”. Den kom
ut i 1983, er supplert med en del
faktiske opplysninger og redigert
av John Berg. Boken er beskrevet som et av de mest detaljerte
kildeskriftene fra de norske soldatene i 1940.

Orienteringsløperen Finn i aksjon
før krigen.

Da krigen kom, pakket han sekken og tok skiene fatt innover i
Nordmarka for å melde seg til
forsvarstjeneste. Han traff mange
som var ute i samme ærend, og
løytnant (senere oberst) Haakon
Harlem satte seg fore å danne et
kompani av soldater og frivillige
som ivret etter å delta. De fikk
navnet Sørkedalskompaniet og ble
oppdelt i ulike grupper etter sine
skiferdigheter.

Dagboken senere
publisert

Om tiden under motstandskampen
frem til kapitulasjonen kan man

Det ble mange tøffe og strabasiøse
uker før Finn kom tilbake til Oslo
9. mai.
Men både Finn og faren og søsteren, som også hadde deltatt i
motstandsbevegelsen som kurér,
ville til Nord-Norge og fortsette
kampen mot tyskerne der. Den18.
mai dro de med bil til svenskegrensen og kom seg inn i Sverige.
Derfra gikk turen nordover til de
kunne krysse grensen tilbake til
Norge i nærheten av Setermoen og
videre til Tromsø, hvor de prøvde
på ulike vis å få båtleilighet til
England. Finn ønsket å komme inn
på Hærens flyskole. Turid kom seg
med D/S ”Gro” til Færøyene 7.
juni, mens Finn måtte vente helt
til 13. juni før han fikk plass på
en frakteskute som brakte ham til
Finland.

Flyver ved Little Norway
Det tok imidlertid måneder før
han kunne komme videre mot
målet. Fra Helsinki og Moskva
gikk ferden med den transsibirske
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Hærens flyvåpen Kull II (februar 1941-august 1941) foran fra v: Bjørn Bjørnstad, Bjørn Ræder, Thorvald Johnsen, Jan Jørgensen, John Ryg, Erik Palm, Rolf
Engelsen, Eirik Malm. Andre rad fra v: Hans Petter Gramnæs, Svein Nygaard,
Guy Owren, Sigurd Jenssen, Marius Eriksen, Per Bergsland, Erik Westlye. Bak
fra v. John Gilhuus, Yves de Castro Henrichsen, Erling Drangsholt, Finn Varde
Jespersen, Jan Løfsgaard, Gunnar Fosse, Helner Grundt Spang.

jernbanen til Vladivostok, med båt
til Japan og videre med tog til Tokyo. Omsider – den 29. desember
– var han fremme i Little Norway i
Toronto, Canada, hvor han ble møtt
av Turid og mange gamle venner
fra Oslo.
Etter fullført rekruttskole begynte
han på flyverutdanning i februar
1941. I september samme år fikk
han flyvervingen. Han tjenestegjorde som instruktør ved Little
Norway fra januar til oktober
1942, deretter var han ved en norsk
enhet i RAF Transport Command i
Lachine, Québec, som transporterte
bombefly. Han deltok på i alt sju
fergeflyvninger fra flyfabrikker i
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USA og ut til avdelingene verden
over, så langt som til Britisk India.
Slike turer kunne ta opptil tre uker.
I november 1943 ble han overført
til RAF Bomber Commands treningsbase i England, og i april 1944
ble han beordret til Pathfinderskvadronen NO 97 Squadron RAF
i Lincolnshire, med grad av løytnant. Disse skvadronene var helt
sentrale i Bomber Commands taktikk og besto kun av meget erfarne
mannskap.

Skutt ned over
Normandie

Under invasjonen i Normandie
den 6. juni – tidlig i grålysningen

Avro Lancaster fire-motors bombebly, tilsvarende fly som Finn Varde Jespersen
var fartøysjef på da han ble skutt ned.

- førte Finn og hans mannskap sitt
fire-motors fly LancasterBII/OFG
mot Cherbourg. Oppgaven var å
markere tungt tysk kystartilleri og
generelt holde tyske fly unna invasjonsstrendene. Etter markeringen
ble de tyske stillingene bombardert
og tilintetgjort. I alt 18 fly deltok.
Tre, deriblant Finns, kom aldri
tilbake.
I et brev fra Luftforsvaret til Finns
foreldre datert juni 1945 står det:

Hva som nøyaktig er skjedd med
Deres sønns fly, vet man ikke;
sannsynligvis ble det skutt ned.
Kun ett av besetningsmedlemmene
er senere funnet. Dessverre ble ikke
Deres sønn funnet.
Deres sønn var noe utover det
helt alminnelige som bombeflyver.
I den anledning tillater en seg å
sitere fra sjefene på de to siste
kampflyskoler Deres sønn og hans
besetning gjennomgikk: ”An above
average pilot, and captain. Will do
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anything to get on with the job. His
crew are as keen as he is”.
”The captain of this above average
crew is the keenest I have ever seen
– should be outstanding in operations”.
Deres sønn var en førsteklasses
nordmann, som representerte sitt
land på en utmerket måte. Den 5/4
1944 ble han tildelt Haakon VII
70-års medalje.
Deres Hj. Riiser-Larsen
I desember 1945 innstilte sjefen
for Sørkedalskompaniet Finn
Varde Jespersen til Krigsmedaljen.
Flyvåpenet kunne vise til britiske
rapporter til støtte for innstillingen,
og i 1946 fikk han Krigsmedaljen
post mortem.

Søsterens liv

Liv Turid Jespersen ble født 22.
februar 1917. Hun var en dyktig
slalomkjører og hadde planer
om å delta i OL i 1936, men var
så uheldig å brekke benet under
prøvelekene. Da krigen kom,
meldte hun seg straks til tjeneste
i motstandsbevegelsen som kurér, oftest på ski. Hun pugget de
militære hemmelighetene utenat for
ikke å bli tatt med kompromitterende papirer. Da det etter hvert ble
for farlig, kom hun seg via omveier
til Canada, hvor hun endte i Little
Norway sammen med sin bror. Der
traff hun sin mann Fritz Thoresen
som var flyinstruktør og arbeidet
sammen med Finn i RAF Transport
Command. De bodde i Montreal.
I 1943 fikk de sønnen Kjell. Etter
krigen kom de hjem til Norge og
bosatte seg i Oslo.
Fritz Thoresen fortsatte som flyver
for SAS og Braathens. Han omkom
i en flyulykke over Ankara i 1960.
Turid flyttet til Washington DC og
arbeidet som skiinstruktør. Blant
hennes elever var astronauten John
Glenn. Hun var ivrig på ski helt til
hun fikk slag i 70-årsalderen. Hun
døde 17. januar 1991 og er gravlagt
i Lardal ved siden av sin første
mann og sønnen Kjell.

Finns søster Liv Turid Jespersen.
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Den 6. juni 2014 mintes de allierte ved Angela Merkel og
Vladimir Putin, 70-årsdagen for landgangen i Normandie. I landsbyen Osmanville ble det avduket en minnestein
over Jespersen og hans besetning. Forsvarssjef Haakon
Bruun-Hanssen og generalinspektør for Luftforsvaret
Per Egil Rygg var til stede. Endelig fikk ”glemte” nordmenn også sin del av hyllesten.

Kilder:
Finn Varde Jespersens dagbok
Idrettslaget
Heming gjennom 30 år
G. Johnsen
og J. Gaarder:
”Våre falne”
Wikipedia
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Drømmen om Kina i Vestre Aker
Tekst: Johanne Huitfeldt
Foto: Privat

I min oppvekst, under Vettakolltoppen rundt 1940, brukte vi ikke
bil - vi gikk, syklet og tok trikken.
Vi kjente alle naboene, særlig under krigen var samholdet sterkt.
Når vi solgte maiblomster, ble vi
ofte buden inn og traff spennende
mennesker, og så forskjellige og
av og til eksotiske interiører.

Hos min klassevenninne Else Zimmer, som bodde på Gråkammen,
så jeg «Tippen i skapet», en miniatyrskulptur laget i pipeleire som
var plassert i en flott kasse. Det var
hennes tippoldefar som hadde dratt
til Kanton i Kina med seilskute i
1731.
På Gulleråsen bodde den hyggelige
familien Wright, engelskmann med
norsk kone, som ga oss vonde kinesiske sukkertøy og hadde store kinesiske porselensvaser. De fortalte at
han hadde vært tolldirektør i Kina.
I Bjørnveien på Slemdal bodde
«Kina-Schjødt». Det gikk store ord
om hvor mange kinesiske penger
(mynter) han hadde, og så hadde
han masse eksotiske møbler og ting.
På Slemdal bodde også familien
Nielsen i et stort hus som var fullt
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Christian Fredrik Wyller Schjødt.
Ansatt i det kinesiske tollvesenet fra
1867 til 1904. Tolldirektør, sinolog
og forfatter av bok om østasiatiske
mynter. Har gitt en stor kinesisk myntsamling til Universitetet i Oslo.

av rare kinesiske ting, blant annet flotte mandarindrakter med
faretruende drager. Her hadde også
bestefar vært tolldirektør i Kina.
Det fantes virkelig mye fantasiskapende i distriktet!

Norske sjøfolk til Kina

Da jeg som voksen og konservator
ved Kunstindustrimuseet i
Oslo begynte å forske på kinesisk
kunst i Norge, hva som fantes og
hvorfor og hvordan det var kommet

Julaften hos familien Nielsen i tolldirektørboligen i Arnoy med mange norske
gjester. Fra boken "30 år i kinesisk tjeneste - Peter Albert Gotfred Nielsen" av
Henrik Ulven (barnebarn).

til vårt land, kom inntrykkene fra
barndommen til god nytte.
Vi vet jo at Norge helt siden
vikingtiden har vært en sjøfartsnasjon, og nordmenn har seilt på
de store hav og utforsket verden.
Når de første nordmennene dro
sjøveien til Kina, er vanskelig å
fastslå, men med hollenderne på
1600-tallet kom det nok noen. Helt
sikkert kom det mange norske
sjøfolk til Kina etter at det danske
Ostindisk Compagie ble etablert
i 1734. Da kom teen og kinesisk
eksportporselen i store mengder til
vårt land. Men det var først et-

ter opiumskrigen i 1850-årene at
nordmenn bosatte seg for lengre
perioder i Kina.
Keisertidens sluttfase, inntil revolusjonen i 1911, var en vanskelig
og tragisk periode for kineserne.
Utlendinger kom og tiltvang seg
privilegier og makt, og borgerkriger raste. Det kinesiske tollvesenet ble overtatt av utlendinger,
men til alt hell fikk denne etaten
tidlig en sympatisk og kinavennlig engelsk leder som kanaliserte
tollvesenets store inntekter dit det
skulle, til havnevesenet og kine-
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Stanley Wright og Albert Nielsen med frue. Kolleger og svogre, begge tolldirektører i Kina. Begge hadde imponerende karrierer i etaten.

siske interesser.

300 nordmenn i
tollvesenet

Allerede i 1864 reiste en håpefull
22 år gammel nordmann til Kina
og søkte stilling i tollvesenet. Det
var prestesønnen Iver Munthe
Daae. Han fikk stillingen, jobbet
hardt og steg i gradene. Han fikk en
eventyrlig karriere i Kina og endte
opp som nærmeste medarbeider for
tollvesenets leder, Sir Robert Hart.
Det skal være sjefens sympati for
Daae som førte til at så mange
nordmenn fikk stillinger og avan-
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serte, til og med til tolldirektører i
det kinesiske tollvesenet. I Shanghai i 1938 skrev S. Hopstock et
hefte med liste over de nordmenn
som hadde arbeidet i det kinesiske
tollvesenet, i alt 300 personer, og
mange av disse hadde tilknytning
til Vestre Aker.
Den mest berømte av nordmennene
som dro til Kina i siste halvdel av
1800-tallet, var bergenseren Johan
Wilhelm Normann Munthe. Han
startet også sin karriere i tollvesenet i 1886,men fikk etter hvert en
fantastisk militær karriere, ble nær

«Tippen i skapet»: Seilskutekaptein, senere admiral Frederik Zimmer er
portrettert, skulptur utført i Kanton i 1731 av en kinesisk «ansiktsmaker». Bemalt
leirgods, sittende på en kinesisk stol i tre i flotte nysydde klær. P.e.
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Sten Bugge, misjonær i Kina og senere fungerende prest i Ris menighet, i
kinesisk drakt ca. 1911. Fra Elisabeth Eide: Vårt skjeve blikk på kineserne.
Aschehoug 1995.
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Populært i private hjem

Mandarin kappe, vevet og brodert
silke. 1800-tallet. P.e.

venn og rådgiver for Kinas første
president Yuan Shih-kai, og fikk til
slutt tittelen kinesisk general-løytnant. Han samlet kinesisk kunst, og
har forært en kjempesamling (i alt
2500 stk.) til Vestlandske kunstindustrimuseum «for at Nordmenn
skulle lære om hans elskede Kina.»
I tillegg til dem som arbeidet i tollvesenet, kom også mange norske
misjonærer til Kina på denne tiden
og etter hvert også ingeniører, folk
i utenrikstjenesten, eventyrere og
turister.

På Kunstindustrimuseet hadde vi
hver tirsdag såkalt publikumsservice, hvor vi vi hjalp publikum
med vurdering og datering av
gjenstander. Da fikk jeg øynene
opp for hvor mye kinesisk og
japansk kunsthåndverk det fantes i privat eie. Det var påtagelig
mye fra eneboliger i Vestre Aker.
Embedsmannssønnene som hadde
hatt karriere i Kina, vendte ofte
hjem til Norge som velstående
menn, og kjøpte seg store hus og
eiendommer. Utover på 1900-tallet
økte interessen for Kina betydelig,
særlig innen handel og skipsfart.
I Trosterudveien bygget flere av
våre skipsredere som Wilhelmsen,
Herlofson og Kloster store hus,
og i flere av disse var det mye
kinesisk kunst og kunsthåndverk.
Også en prest i Ris menighet,
Sten Bugge, hadde vært misjonær
i Kina i 1930-årene. I hans hjem
på Ris så jeg ikke bare kinesiske
kunstgjenstander, men også veldig
mange bøker om kinesisk kultur og
religion. Han hørte tydeligvis til de
utlendinger som virkelig ønsket å
få en dypere forståelse av kinesisk
kultur og tenkesett.
Kinasvermeriet lever fremdeles i
beste velgående i Vestre Aker, men
nå mer realistisk med kinareiser,
kinamat, akupunktur og helsekost.
Samtidig merker man stor interesse for dette eldgamle kulturrikets
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utvikling både politisk og økonomisk.
Artikkelforfatteren er pensjonert
konservator ved Kunstindustrimuseet i Oslo.
Kilder:
Eide, Elisabeth: Vårt skjeve blikk
på kineserne».
Hansson,P.C.: «Femogtyve år i

Midtens rike, erindringer» Oslo
1946
Hopstock, S.: Norwegian members
of the Chinese Custom Service
since 1861, Shanghai 1938.
Huitfeldt, Johanne: «General
Munthe, eventyrer og kunstsamler i
det gamle Kina» C.H. forlag 1990.
Ulven, Henrik: «30 år i kinesisk
tjeneste- Peter Albert Gotfred
Nielsen». Oslo 2013.

Stor «Famille
rose»-vase.
Kinesisk porselen. Slutten av
1800-tallet. P.e
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RØD-GÅRDENE
Tekst: Finn Holden
Foto: Privat og finn Holden

Gårdsnavnet Rød kommer egentlig av rud for «rydning», flertall
røa. Gården kan være ryddet
samtidig med –rudgårdene på
1200-tallet. Opprinnelig ble
jorden rundt gården brukt til
beitemark for dyrene om sommeren. Etter hvert som folketallet økte, særlig etter at borgerkrigene sluttet i 1240, ble denne
jorden lagt ut til åker.

Bøndene ryddet ny jord i skogen,

og sanket fôr til vinteren. Kong
Magnus Lagabøtes landslov fra
1276 påbød at folk skulle fare til
seters om sommeren. Rød kan opprinnelig ha vært en seter under en
gård i Vestre Aker, slik Hovseter
var seter under gården Hoff og
Frognerseteren seter under Frogner
Hovedgård. Den fremste eksperten
på seterbruk i Norge, Lars Reinton,
skriver at «Sæterbruk i Nordmarka
er truleg av det eldste i landet».

Delt i flere bruk

Rød lå laglig til, oppe på en høyde,
nær en elv og ved et veiskille.
Rød var delt i flere bruk i middelalderen, Nysterud (Nordre Rød),

Medelrud (Mellom-Rød) og Synsterud (Søndre Rød). En del ble eid
av Hovedøya kloster, hele den ene
gården under Nonneseter kloster.
Etter reformasjonen i 1536 var alt
krongods.
Sorenskriver Morten Lauritzen
lånte kronen penger til å føre krig
mot Sverige mot pant i jordegods.
Staten kunne ikke innløse lånet, og
i 1649 fikk Morten Lauritzen skjøte
på Bogstad, Nordre Rød og flere
gårder i Sørkedalen. Ti år senere
lånte Morten Lauritzen på nytt
penger til kronen mot pant i gårder
i området. I 1663 fikk han skjøte
på Søndre Rød og Mellom-Rød og
flere gårder i Sørkedalen. Han eide
nå hele Sørkedalen med tilhørende
skog, nesten hele Lysakerelvens
dalføre med sagbruk og egen
utskipingsplass. Voksen var den
eneste store gården her som ikke
kom inn under Bogstad.
Hans datter Anne Mortensdatter
var gift med Peder Nilsen Leuch.
For å løse ut medarvingene solgte deres sønn, Morten Pedersøn
Leuch, Søndre Rød i 1715 til general Caspar F. Hausmann. Bogstad
og Nordmarksgodset gikk videre
til Peder Anker. Han var en av
Norges største trelasthandlere med
store skoger i Valdres. Tømmeret
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Søndre Rød sommeren 1932.

ble fløtet nedover til Tyrifjorden
og videre dratt opp av Kjerraten
i Åsa til Damtjern i Nordmarka
og fløtet videre. Peder Anker anla
i 1780-årene Vækerøveien fra
Bogstad til utskipingshavnen på
Vækerø.
Eiendommen gikk videre til Peder
Ankers eneste barn, Karen, gift
med Herman Wedel Jarlsberg. Ved
delingen av arven etter dem i 1854
fikk eldstesønnen, Peder, Jarlsberg
utenfor Tønsberg. Den neste sønnen, Herman, overtok Bogstad med
7000 mål skog og 1000 mål innmark. Den tredje sønnen, Harald,
overtok Nordmarksgodset med
Vækerø, Nordre Rød og MellomRød med husmannsplassene.
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Gården Nordre Rød lå i krysset
Griniveien-Vækerøveien og hadde
husmannsplassene Melum, Holtet,
Svingen. Schleswig og Nordre og
Søndre Ødegård. I 1801 bodde 38
mennesker på gården fordelt på åtte
husholdninger. Enkemannen og
gårdbrukeren Christian Pedersen
(46) hadde fem barn og tre
tjenestefolk. Fire av mennene var
oppført som sagmestere, alle fire
hadde jord å stelle i tillegg.

Store inntekter fra sagbruk

Nordre Rød, Rød Sagbruk og
Holtet sagbruk hørte under Nordmarksgodset. Sagbrukene ga store
inntekter. I 1856 tjente Wedel på

Bogstad 4800 speciedaler, mens
Rød og Holtet sagbruk hadde
en inntekt på henholdsvis 4000
og 8000 speciedaler. Flere av
sagmestrene hørte fortsatt under
gården. I 1865 bodde fem husholdninger i hvert sitt hus på gården, i
alt 39 personer. Brukeren Torsten
Jacobsen på Nordre Rød hadde
fire hester, ni kuer, 10 sauer og to
griser. Han trengte mange hester,
dels til gårdsdriften, dels til frakt
av trelast fra sagene ved gården.
Matrikkelen fra 1866 gir detaljerte
opplysninger om Nordre Rød, eid
av Harald Wedel Jarlsberg. Gården
var på 331 mål dyrket mark med
427 mål skog. Brukeren satte ½
tønne hvete, 6 tønner bygg, 15 tønner havre og 18 tønner poteter. På
gården var det en hest, 18 kuer, 20
sauer og fire svin. I 1888 åpnet M.
W. Fürstenau forretning på en liten
eiendom kalt Schleswig. I 1891
ble Rød handels- og spareforening
opprettet.
I 1900 drev sønnen, Hans Torstensen, fremdeles gården under
Bogstad. Nordre Rød ble utparsellert på begynnelsen av 1900-tallet
etter hvert som byen kom nærmere
med anlegget av Smestadbanen.
To tomter ble utparsellert i 1930,
fem i 1931, 14 i 1932 og 13 i 1933.
Røa ble en villaby som ventet på at
banen skulle bli anlagt helt fram til
Røa.

Nordre Rød hadde mange husmannsplasser. Melum, Melumveien
46, og Holtet var sagmesterplasser.
Svingen lå opp for Grinidammen, der Svingen terrasse ligger
nå. Navnet «ødegård» indikerer at
gårdene ble lagt øde under svartedauden i 1349. På Nordre Ødegård,
Vækerøvn. 200, har samme slekt
bodd i fire generasjoner. Søndre
Ødegård, Vækerøvn. 178, og
Nordre er malt i den rødfargen som
kjennetegner alle husmannsplassene til Løvenskioldgodset. Husene
ble reist rundt 1850 og bebodd av
sagmestere på sagbrukene i Lysakerelva.

Aslak Hansen, Søndre
Rød gård

I 1760 ble Søndre Rød delt i to.
Ved folketellingen i 1801 ble den
ene gården drevet av Holm Larsen,
39 år, som bodde der med kone,
en datter på ti år av første ekteskap
og hennes mormor. På den andre
gården bodde Hans Holmsen, 42
år, med kone og tre små barn. Hans
sønn Aslak (f. 1798) samlet hele
Søndre Rød i 1816 og solgte en del
til slektningen Hans Olsen.
Aslak Hansen, som ga navn til
Aslakveien, var mer enn en bonde.
I 1851 ble han overformann i Arbeiderforeningen på Fossum, som
var en del av Thranebevegelsen.
Knut Kjeldstadli skriver at «Fossumarbeiderne priste riktignok ar-
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hester, fire kuer og en gris. Aslaks
gård var på 110 mål inkludert 25
mål bakker og grunn jord, 100 mål
skog. Gården var «mindre godt
dyrket».

Villabygging på Røa

Området der Søndre Rød gård var, er
nå et rekkehusområde med navn etter
gården.

beidsgiveren sin, baron Wedel, som
«forsyne os med stadigt Arbeide,
og sælge os Korn til rimelig Priis».
Men også de hadde sine plager.
Og når de valgte Aslak Hanssøn
Røa, til formann, hadde det nok sin
grunn. Han var en sjøleiende mann,
som ikke stod under baronens
direkte kontroll.»
Han deltok også på landsmøtet i
Thranebevegelsen, «Lilletinget»,
på Bygdøy i 1851.
I 1863 var Søndre Rød oppdelt i
fire gårder. På alle gårdene står
brukeren oppført i folketellingen
som «gårdbruker og selveier».
Selveiergårdene hadde hest og
dyrket hvete, rug og bygg og 7-9
tønner poteter. Aslak Hansen på
Østre Rød hadde flest husdyr, to
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På Vestre Rød drev selveieren Ole
Hansen med Rød mølle. Matrikkelen fra 1888 viser at oppdelingen av Søndre Rød hadde begynt.
Grosserer I. C. Helgesen eide nå
fire bruksnummer av gården.
I 1900 var gårdbrukeren selveier
både på Søndre Rød (to brødre
Claus og Hans (?) Jensen og Johan
Hansen – alle var også vognmenn).
På Mellem-Rød var Johan Vold
selveier og gårdbruker. Der bodde
20 personer. På Østre Rød var tre
brødre Aslak-sønner selveiere og
gårdbrukere.
Søndre Rød ble parsellert ut lenge
før Nordre Rød. Skattematrikkelen
for 1903 viser at gårdene hadde
parsellert ut 15 villatomter mens
det fremdeles var tre gårder i bruk
så sent som i 1910. Hovedbølet,
bnr. 1, ble solgt til byggmester Ove
Kristiansen. To sønner av Aslak
solgte bnr.2 i 1926 til trelasthandler Peder Clausen, men beholdt et
værelse og kjøkken, der de bodde
resten av livet til de døde over 90
år gamle.
Bnr. 5 var den nordre engen på
Søndre Rød. Den ble i 1911 kjøpt

av skredder Hans Gulbrandsen.
En sønn overtok verkstedet og tok
familienavnet Nordeng etter bostedet Nordengen. Nordengen var
på 13 mål, men ble, som resten av
Røa, parsellert ut.
I folketellingen 1865 bodde det
ni personer på Rød mølle. Brukseieren var Anton Andresen 30 år,
møllermester var Jens Hansen
34 med en datter Hanne på to år.
Peder Kristian Strøm på 34 år var
møllerkjører og hadde kone Anne
Marie og tre sønner.
Ved folketellingen 1900 er Rød
mølle nedlagt. Den var på fem etasjer med et stort lagerhus og brant
i 1895. I stedet står det «Luggerud,
Rød forhv. Mølles møllermester
og arbeiderbolig». Der bor det 19
personer, også en arbeider på en
kornmølle.

Rød-gårdene blir Røa

I 1865 bodde 117 mennesker på
gårdene på Rød. De arbeidet i
jordbruket eller på sagbrukene eller
møllen.
I 1900 var Røed Handelsforretning
opprettet mellom bondegårdene.
På Nordre Rød var det fremdeles
gårdsdrift med Hans Th. Røed,
gårdbruker og leilending. Senere
ble handelsforretningen lagt der
våningshuset på Nordre Rød hadde
ligget.

Området til Nordre Rød og Søndre
Rød ble tidlig et tettsted. Beliggenheten var god ved krysset mellom Vækerøveien fra Bogstad til
kysten, Sørkedalsveien fra byen til
Sørkedalen og den nylagte Griniveien i retning Fossum og Bærum.
Dessuten var det sentrum for tømmertransport til og fra sagbrukene
i Lysakerelva ved Røa og ved
Fossum. Over 40 år før Røabanen
ble anlagt, lå det to forretninger på
Røa. Dessuten var det et vakkert
sted oppe på en høyde langs Lysakerelva og nær marka.
I 1910 bodde det ifølge folketellingen 289 mennesker på Røa. Da
var det kommet til ansatte i butikkene og de første som arbeidet
nede i byen. I 1920 var tallet steget
til 405. Med den store utparselleringen fra 1930-årene og banen
fram til Røa i 1935 vokste befolkningen sterkt.
Kilder:
Bull: Akers historie
Holden: Akergårder
Røa mot år 2000
Røaboken
Heide: Røa, Voksen, Huseby,
Hovseter, Holmen gjennom tidene.
Hem og Kjeldstadli: Vår lokalhistorie.
Matrikler og kommunale folketellinger.

27

Vannforbruket i Oslo, 1886-2015
Tekst: Finn Holden
Foto: Oslo byarkiv

Vannforbruket i Kristiania
fordoblet seg hvert 20. år. Dette
forteller Tallak Moland i sin lille
bok med den tørre tittelen «Nok
vann til byen. Vannforbruket i
Oslo 1886-2015». Det er en spennende fremstilling om en viktig
side ved norsk kulturhistorie, om
utviklingen av norske husholdninger og forbedringen av folks
hygiene.

Før Kristiania fikk et nytt vannverk
i 1886, hadde byen fire vannledninger med inntak i Akerselva.
Ledningene besto av uthulte furustammer. Innbyggerne fikk vannet
til åpne vannposter nede i byen, og
noen sagbruk og møller langs Akerselva hadde ikke brukt mye vann.
Da industribedrifter fra 1840-årene
etablerte seg langs Akerselva, økte
behovet. Fabrikkene krevde stabil
vannforsyning hele året til å drive
vannhjul og turbiner, og tekstilindustrien trengte vann i selve
produksjonen. Kommunen beregnet i 1856 at behovet ville være på
2,9 millioner kubikkmeter vann per
år med en befolkning på 30 000
innbyggere og en mulig vekst til 60
28

000. Det tilsvarte et forbruk på 93
liter per person per døgn. Et nytt
vanninntak ble bygd like ovenfor
Treschows bro, med et vanntrykk
som kunne forsyne tappekraner
oppover i etasjene. Resultatet ble
imidlertid at det kom sagflis inn i
vannrørene med forstoppelse, og
inntaket ble flyttet opp til Maridalsvannet.

Økende befolkning

I Kristiania økte folketallet sterkere
enn i andre større byer i Europa,
fra 25 677 i 1845 til 227 626 i
1900, nesten 800 prosent på et
halvt århundre. Samtidig fikk noen
innlagt vann i hjemmet og noen få
installert vannklosett. I 1886 var
forbruket steget til 136,9 liter per
individ per døgn, og kommunen
trengte mer vann.
Landhevningen etter istiden hadde
medført at vannet fra Gjerdingen
og Trehørningen i Nordmarka rant
østover via Ørfiske mot Nittedal. I
et møte over to dager i 1899 vedtok
Kristiania bystyre med 45 mot 38
stemmer å ekspropriere dette vassdraget for å føre vannet til Maridalsvannet i stedet. Mindretallet sa
at byen ikke hadde bruk for, og
aldri ville få bruk for alt det vannet
som skulle bli levert ifølge kon-

Fra byggingen av Trehørningen dam i 1908, en av mange demninger og tunneler
som ble bygget for å lede vannet i retning Maridalsvannet og Akerselva.

trakten. Dette vedtaket ble godkjent
av Indredepartementet. Det er blitt
kalt «det store vannrøveriet» (se
egen sak side 31). Da omleggingen
av vassdragene var over i 1915,
var vannproduksjonen 13,7 million
kubikkmeter. Det skulle holde for
mange år.

Klaget på sløsing

Men vannforbruket økte. Innlagt
vann førte til større vannforbruk til
matlaging, oppvask og kroppsvask.
Vannklosett i mange hjem i stedet
for do i gården eller i oppgangen
krevde mer vann. Innføring av
vaskekjeller og for en tid vannforbrukende kjøleskap, og hagevanning og vasker på arbeidsplassene
likeså. Dessuten var det stort

vannspill. Vannverket klaget: Gjennomsnittsmannen «Larsen» ødsler
med vannet»: Han bruker 317 liter
i døgnet!
Etter krigen fortsatte vannforbruket
å stige inntil toppåret 1966 med
121,65 millioner kubikkmeter.
Da jevnet forbruket seg ut. Det
skjedde et trendskifte. Store industribedrifter og sykehus installerte
vannmålere og forbruket sank.
Vanntapet gjennom ledningsnettet
ble redusert ved lekkasjelytting
og fornyelse av vannrør. Moland
forteller om konflikt med friluftsfolket om kraftlinjer og planer om
oppdemming og fjernvannkilder.

Les boken!

Høsten 1995 kom det lite regn og
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Tunnel Trehjørningen Anderstjern. Inntak fra Anderstjern. Tunnelen mellom
Trehjørningen og Anderstjern sett fra Anderstjern ca. 1900.

vinteren etter lite snø. Utover våren
1996 ble Oslo truet av vannkrise.
Vannetaten rykket inn annonser om
«Vannmangel i Oslo» med en liste
over sparetiltak. Tidligere planer
om en vannledning fra Holsfjorden
ble trukket frem av skuffen, og
saken ble drøftet i bystyret fire
ganger frem til 2015 uten at det ble
fattet vedtak om utbygging. I 2015
var vannforbruket var 90,6 millioner kubikkmeter.
Det er vanskelig å anslå vannforbruket i fremtiden. Lekkasjetapet
er atskillig større i Oslo enn i

30

tilsvarende store byer i Norden. En
utbedring av lekkasjene bør føre til
at vannproduksjonen ikke trenger
å være høyere enn 100 millioner
kubikkmeter per år.
Boken er langt mer interessant enn
det boktittelen forespeiler.
Tallak Moland: Nok vann til byen,
Vann- og avløpsetaten, Oslo 2016.

Det store vannrøveriet
Tekst: Finn Holden

Ved århundreskiftet 1900 var det
vannkrise i Kristiania. Byen vokste
sterkt og trengte drikkevann og
vaskevann til innbyggerne, og
fabrikkeierne langs Akerselva vann
til turbiner og vannhjul.
Ingeniør Lorentz Eger var i 1891
blitt ansatt i Brukseierforeningen for brukene i Akerselva med
oppgaven å skaffe fabrikkeierne
vann til driften langs elva. Han så
hvordan vannet fra Gjerdingen rant
østover mot Nittedal og kunne i
stedet ledes mot Maridalsvannet
og Akerselva ved en serie av tunneler. Etter to lange kveldsmøter
med et referat på 120 sider vedtok
bystyret i Kristiania å ekspropriere
det østre vassdraget i Nordmarka.
Etter at Indredepartementet hadde
gitt kommunen medhold, gikk
Nittedal til rettssak mot Kristiania
kommune. Elvevannet hadde i flere
hundre år vannet bøndenes jorder,
det hadde drevet Hakadals verk og
gitt kraft til Nitedals Krudtverk.
Nittedal hevdet at loven ikke ga
hjemmel for å overføre vann fra
et vassdrag fra en kommune til en
annen, og at en by med 250 000
innbyggere nå ville ekspropriere
vann til en by tilsvarende 800 000.

Høyesterett ga imidlertid Kristiania
medhold i en dom av 23. mai 1906.

Imponerende tunnelarbeid

Kristiania kommune begynte
arbeidet i Nordmarka før saken var
avgjort. Det ble hugget ut seks tunneler med en lengde fra 44 til 4000
meter.
Den første tunnelen ble påbegynt i
1899. Arbeiderne begynte i begge
ender, to mann i hvert arbeidslag,
med hammer, meisel og bor,
alt med håndkraft. De arbeidet
døgnkontinuerlig i tre skift, hele
året i over fire år. Da var de ferdige med den første tunnelen fra
Ørfiske til Movatn, en 1300 meter
lang tunnel, 1,50 metter bred og
2,35 meter høy. Samtidig bygde de
i Ørfiske en demning på 219 meter,
8,5 meter høy. Den ble bygd om
sommeren av stein fra et steinbrudd
i nærheten og fraktet på slede om
vinteren.
Den 4000 meter lange tunnelen fra
Gjerdingen til Daltjuven tok åtte
år. Vannet fra Gjerdingen kunne
slippes ut i 1909, og hele arbeidet
var ferdig i 1913. Tunnelen mellom Daltjuven og Sandungen er én
kilometer. «En gang vannstanden
var slik at den tillot det, var vi inne
i tunnelen. Fra utløpet i Sandungen
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kunne vi se lyset fra åpningen ved
Daltjuven, en kilometer unna og
60 meter høyere. Tunnelen er rett
som en snor,» sa Rune Larsbråten,
driftsleder i Vann- og avløpsetaten
i Oslo kommune. Et imponerende
arbeid med den tidens teknikk!
I tillegg til tunneler og demninger
bygde brukseierne 32,7 kilometer
vei i den tidligere veiløse skogen.
Dessuten ble det bygd boliger
til damvokterne ved Gjerdingen,

Katnosa, Hakkloa, Bjørnsjøen og
Skjærsjøen på heltid. I 1886, året
etter at de første telefonsentralene
i Norge ble opprettet i Kristiania
og Drammen, fikk damvokterne
i Bjørnsjøen og Hakkloa telefonforbindelse med hovedstaden.
Kilde:
Tor Erik Kirkebøen: Det store vannrøveriet, Aftenposten Historie nr.
5/2016.

Voksenenga nærmiljøhage
Kort referat fra orienteringsmøte
i Røa kirke 28. februar 2017.
Tekst: Hanne Groth
I et område på sju mål mellom
Sørkedalsveien, Ankerveien og
Voksen kirke/kirkegård skal det
pløyes opp og anlegges parseller
for beboerne i strøket. Leie av en
parsell koster kr 1000 pår, inkludert
lån av hageredskaper. Parsellene er
på rundt 20 kvadratmeter og skal
dyrkes etter økologiske prinsipper.
Det blir veiledning om jordsmonn,
dyrking, gjødsling og øvrig stell av
parsellene, og det skal bygges oppvarmet drivhus og uteplass/utekjøkken for grilling og samvær.
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Interesserte inngår en leieavtale
med tydelige instrukser for lover
og regler. Det er fri adgang for alle
til å gå tur og se seg om, eventuelt
kjøpe noen av produktene som etter
hvert kan bli til salgs.
Mandager fra 16 – 20 og tirsdager
fra 10 – 14 er det veiledning og
åpent for besøkende.
Lørdag 19. august skal det være
åpen hagedag og søndag 24. september er det høsttakkefest.
Samarbeidspartnere er Bogstad
gård og Gravferdsetaten.
Gjensidige har bidratt økonomisk.

